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Indledning

Hvis du spørger mennesker, som ønsker at tage et VHF-kursus, om begrundelsen for at 
de gør det, vil et overvældende flertal svare, at de gør det på grund af sikkerhed. Spørger 
du lidt mere indgående, vil de svare, at de ønsker at være i stand til at bede om hjælp.
Denne bog er en velegnet håndbog om VHF-radioen for sejlere i både dansk og inter-
nationalt farvand. Den dækker pensum til dansk VHF/SRC-certifikat; se mere herom i 
appendix “VHF/SRC-certifikat”. 

Forskellige typer af meldinger
Det er rigtigt, at nødmeldinger har en vigtig funktion indenfor brug af maritim VHF, men det er 
langt fra den eneste. VHF kan også bruges til at hindre, at nødsituationer opstår, ved at skibe 
bliver i stand til  at advare hinanden om potentielle farer eller modtage sikkerhedsvarsler som 
vejrmeldinger og navigationsadvarsler.

Det meste af radiotrafikken er alligevel langt mere ordinær. Det meste vedrører daglidagens 
aspekter om fartøjets drift, planlægning af havneanløb, bunkring og så videre.
VHF kan også linke operatøren til telefonnettet ved at gå vejen over en kystradiostation. 
Sådanne tjenester er imidlertid ikke gratis, hvorfor de, der tidligere benyttede disse tjenester, i 
større grad er gået over til at bruge mobiltelefon eller satellitkommunikation. 

På større skibe benyttes VHF også til intern kommunikation for eksempel mellem 
kommandobro og udkig for på bakken.

De typer af meldinger, som kan sendes på VHF, deles i fire hovedgrupper: offentlig 
korrespondance (radiotelefoni samtaler mellem skib og land), havneradiotjenester, skib til skib, 
nød-, il- og sikkerhedsudsendelser.

Forskellige typer af brugere
Mennesker, som bruger maritim VHF, kan også deles i forskellige grupper.

Den største grupper er de som bruger VHF internt ombord, enten det er et skib, en yacht eller 
en fiskebåd. For myndighederne er de alle klassificeret som en skibsradiostation, uanset om 
det er et skib eller en kano.

En anden stor gruppe er de som har base på land, for eksempel lodsvæsenet, 
havnemyndigheder, kystbevogtning og enkelte marinaer.

Nogle luftfartøjer, som for eksempel redningshelikoptere, kan også være udstyret med maritim 
VHF.

1

Det kan være både kompliceret og kostbart at skaffe sig koncession til 
at drive en kystradiostation, fordi du vil være underlagt en række strenge 
restriktioner. Du kan ikke bare købe en maritim VHF-radio og sætte den op  
i vindueskarmen.
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Forkellige typer af udstyr 
En typisk stationær radio består af en kompakt enhed udstyret med et display og et 
kontrolpanel på frontsiden, som er monteret i en bøjle eller i et panel. Strømkilden er som regel 
bådens elektriske anlæg, enheden har desuden en separat antenne, som er monteret i masten 
eller på en højere del af båden.  

1

En typisk bærbar enhed er mindre end 
en stationær radio, men større end en 
mobiltelefon. Strømkilden er som regel et 
opladeligt batteri, som er monteret inde i 
radioen eller fæstnet med clips udvendig. 
Radioen har som regel en kort antenne 
monteret direkte på toppen.
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Sådan opstår radiobølger
Hvis du lægger en skruetrækker over begge poler på et 9 volts batteri, vil der fremkomme en 
gnist. Det er vanskelig at se gnisten undtaget i totalt mørke, men holder du en transistorradio 
tæt på, vil du høre en tydelig skratten. Det var dette Heinrich Hertz gjorde, da han som den 
første demonstrerede virkningen af det, vi i dag kalder en radio.

Gnisten skaber et elektrisk felt som hurtigt bygges op for derefter at kollapse. Disse hurtige 
variationer i det elektriske felt bygger et magnetisk felt op, som også bygges op og kollapser. 
Denne kombination af konstante variationer i det elektriske og magnetiske felt frembringer det, 
vi kalder radiobølger.  

Mere sofistikerede radiosendere sørger for at forsyne en antenne med en hurtigt vekslende 
spænding, som opretholder det elektriske felt. Hastigheden på spændingsvariationen styrer 
hastigheden i feltvariationer omkring antennen. Variationen måles i Herz, som vi gerne forkorter 
til Hz.

 1 Hz = 1 svigning per sekund
 1 KHz = 1 kilohertz = 1 tusind svigninger per sekund
 1 MHz = 1 megahertz = 1 million svigninger per sekund
 1 GHz = 1 gigahertz = 1 milliard svigninger per sekund

Hvis du synes, det er vanskeligt at danne dig et billede af, hvordan et elektrisk felt fluktuerer, 
kan du i stedet se for dig, at nogen har kastet en lille sten i en sø. Stenen repræsenterer 
senderen, og de cirkulære bølger på overfladen er det fluktuerende elektriske og magnetiske 
felt.

Frekvens og bølgelængde 
En væsentlig forskel mellem bølgerne i søen og bølgerne i det magnetiske felt fra radiosenderen 
er, at radiobølger vandrer udefter i tre dimensioner, ikke kun i to. En anden og større forskel er, 
at radiobølger bevæger sig med en hastighed på 300 000 000 meter per sekund, eller om du 
vil, 162 000 sømil per sekund.

300 000 000 meter per sekund er det samme som lysets hastighed, idet lys også er en form 
for magnetiske bølger.

Forestil dig, at du kan se elektromagnetiske bølger lige så klart, som du kan se bølger på 
vandet. Du ved, at de bevæger sig 300 meter på et mikrosekund, hvis 30 af dem passerer dig 
i løbet af et mikrosekund, må den første bølge befinde sig 300 meter væk på det tidspunkt 
den 30. bølge passerer dig. Ud fra dette kan vi se, at hver bølge må være 10 meter lang. De 
må med andre ord have en bølgelængde på 10 meter. Hvis 300 af dem passerer dig på et 
mikrosekund, må hver af dem have 1 meters bølgelængde.

 Bølgelængde = 300 000 000 / frekvens
 Frekvens = 300 000 000 / bølgelængde
 Maritim VHF opererer på en frekvens omkring 156 MHz
 Derfor har den en bølgelængde på ca. 300/156 = 1,92 meter

Sådan virker en radio2
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De forskellige frekvensers karakter  

Det elektromagnetiske spektrum dækker et bredt område af frekvenser og bølgelængder, 
helt fra den hørbare elektriske summen som genereres i en elektrisk partikel som kobles til 
strømnettet, og helt op til røntgen- og gammastråler. Synligt lys dækker en del af spekteret (fra 
384 000 GHz til 769 000 GHz).

Radiobølger har meget lavere frekvens, fra omkring 3 KHz til 30 GHz, og bølgelængden 
strækker sig fra flere kilometer til nogle få centimeter. Forskellige bølgelængder har forskellige 
egenskaber, hvilket gør dem egnede til forskellige formål. De er derfor inddelt i undergrupper, 
som vi kalder bånd. Båndene har navn som VLF (Very Low Frequency) og VHF (Very High 
Frequency).

Generelt kan vi sige, at lavere frekvenser har større tendens til at påvirkes af 
diffraktion og refraktion, det vil sige at de afbøjes lettere, når de passerer gennem 
eller langs grænserne mellem forskellige medier (for eksempel mellem luft og vand).

Det betyder, at lave frekvenser (VLF og LF) egner sig til sending over lange afstande og til 
radionavigationssystemer, fordi de diffrakterer lidt og følger dermed jordens krumning under 
horisonten og afbøjes rundt hindringer.  

Mellembølgebåndet afbøjes lidt mindre, 
derfor benyttes det til navigationsmidler i 
mellemdistanceområdet, som radiofyr for fly 
og mellemdistancekommunikation.

Høje frekvenser som HF-båndet har ingen 
signifikant afbøjning. Jordens atmosfære 
består imidlertid af et antal lag med 
forskellig elektrisk ladning, bedre kendt 
som ionosfæren. Disse lag er i stand til at 
reflektere højfrekvente radiobølger tilbage til 
jorden, så de rammer langt bag horisonten. 
Ved omhyggelig valg af rigtig frekvens med 
tanke på at udnytte ionosfæren kan HF 
benyttes til transmission jorden rundt.

2
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2

Very High Frequency (VHF) og Ultra 
High Frequency (UHF) afbøjes ikke over 
bjergformationer, rundt landformationer eller 
horisonten. De reflekteres heller ikke tilbage 
af ionosfæren, derfor benyttes de kun til 
lokale radiotransmissioner, fjernsyn og lokal 
kommunikation.

Den største afstand du kan forvente at modtage VHF-signaler i, afhænger af højden for sender 
og modtagerantennen.

Distancen til antennens VHF-horisont (målt i sømil) er omtrent tre gange kvadratroden 
på antennehøjden målt i meter.

To antenner ligger indenfor hinandens rækkevidde, når der kan trækkes en ret linie mellem dem 
som ikke berører horisonten.

En motorbåd med antennehøjde på 4 meter vil have en radiohorisont på 6 sømil, mens en 
sejlbåd med antennehøjde på 16 meter vil have en radiohorisont på 12 sømil, og de burde 
kunne kommunikere med en afstand på omkring 6 + 12 = 18 sømil.

 Jolle Motorbåd Sejlbåd Skib Kystradiostation

Antennehøjde 1 m 4 m 16 m 36 m 100 m
VHF-horisont  3 sm 6 sm 12 sm 18 sm 30 sm
Jolle 6 sm 9 sm 15 sm 21 sm 33 sm

Motorbåd 9 sm 12 sm 18 sm 24 sm 36 sm
Seilbåd 15 sm 18 sm 24 sm 30 sm 42 sm
Skib 21 sm 24 sm 30 sm 3 sm 48 sm
Kystradiostation 33 sm 36 sm 42 sm 48 sm 

Modulation
En konstant og uforandret serie af radiobølger har lille praktisk nytteværdi. I en radio ville det 
høres som en konstant fløjtetone eller et konstant hvidt lys. Hvis den skal bringe information 
med sig, må den på en eller anden måde variere. Denne variation kaldes modulation, og i sin 
enkleste form består den kun af at slå senderen til eller fra.

En enkel til- og af-bryder kan bruges til at sende en morsekode eller noget lignende, men en 
mere sofistikeret form for modulation må til for at sende telefoni.

Første trin i processen er at konvertere lyd – den fysiske vibration i luften – over til elektricitet. 
Dette sker i mikrofonen.
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Det er nu relativt enkelt rent teknisk at bruge det elektriske signal fra mikrofonen til at 
variere amplituden (bølgehøjden) til radiobølgen, mens bølgelængden og frekvensen holdes 
konstant. Dette kaldes amplitude modulation, eller AM, og anvendes til transmissioner i 
mellembølgeområdet og til en variation af det, som kaldes SSB (Single Sideband). 

2

En mere kompleks, men teknisk bedre løsning er, at variere frekvensen på bærebølgen. Dette 
kaldes frekvens modulation, eller FM, og bruges til VHF-transmissioner og for VHF- og UHF-
kommunikation.

Antenner 
Næsten alt elektrisk og elektronisk udstyr sender og modtager elektromagnetiske bølger, om 
de er bygget til det eller ej. En radio er specielt bygget til at sende og modtage radiobølger på 
mest mulig effektiv måde, og da er der behov for en antenne.

Videnskaben bag, hvordan en antenne virker, er kompleks, men et nøglepunkt er, at en vertikal 
antenne er mest effektiv, når den har en længde, som er lidt mindre end den halve længde 
af den radiobølge, som skal sendes. Den nøjagtige længde kan variere noget afhængig af 
antennens diameter, men for maritim VHF er den optimale længde cirka 93 cm. En længere 
eller kortere antenne vil også virke, så længe den udgør en eksakt brøkdel af ideallængden.

Amplitude Modulation: Lydbølgerne (her vist i rødt) modulerer bærebølgen (vist i grønt), så denne frembringer et signal, 

hvor frekvens og bølgelængde er konstant, mens amplitudeværdien (bølgehøjden) varierer. 

Frekvens Modulation: Lydbølgerne modulerer frekvensen til bærebølgen i stedet for amplituden.
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